
 1 

                                                                                                              Brody, dnia ............................ 

    

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Gminy Brody 

ul. Stanisława Staszica 3 

27-230 Brody 
 

WW NN II OO SS EE KK   

                    OO  WWYYDDAANNIIEE  ZZEEZZWWOOLLEENNIIAA  NNAA  PPRROOWWAADDZZEENNIIEE  RROOBBÓÓTT  WW  PPAASSIIEE  DDRROOGGOOWWYYMM 

 

 
Proszę o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym drogi gminnej/ ulicy*: 

nr ..............................................  w miejscowości ................................................................................................ 

1. Cel zajęcia pasa drogowego: 

 przecisk/ roboty rozkopowe* w związku z  umieszczeniem  …….………………………………………… 
                                                                 ( podać rodzaj urządzenia , dokładny opis, nr działki) 

      ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 inne ………………………………………… ……………………………………………………………… 
                                            (ustawienie rusztowania, odkład urobku, składowanie materiałów, sprzęt, barakowozy, itp.) 

 

2. Powierzchnia pasa drogowego potrzebna do zajęcia w celu realizacji ww. zakresu robót wynosi: 

            długość .............................  szerokość ........................... razem .......................... m² 

w tym: 

a) jezdnia 

     szer. <= 20%                             długość ....................  szerokość ..................razem .......................... m² 

     szer. >20% <=50%                   długość ....................  szerokość ..................razem .......................... m² 

     szer. >50% <=100%                 długość ....................  szerokość ..................razem .......................... m² 

b) ciąg pieszy/ torowisko *: 

           długość ..............................  szerokość .......................... razem .......................... m² 

c) pobocze/ rów/ pas zieleni *: 

           długość .............................. szerokość .......................... razem .......................... m² 

 

3. Projekt techniczny ( plan sytuacyjny ) został uzgodniony z ……………. pismem nr .................................. 

z dnia ....................... i warunki określone w uzgodnieniu zostały/ nie zostały* spełnione oraz wydana 

została decyzja lokalizacyjna nr …………………………………………………. z dnia 

……………………….. . 

 

4. Termin zajęcia pasa drogowego na prowadzenie robót ustala się: 

                od dnia .................................... do dnia ...................................... tj. ................... dni. 

               lub w przypadku etapowego prowadzenia robót zgodnie z załączonym harmonogramem. 

Wnioskodawca: 

Imię i Nazwisko/ nazwa firmy  ................................................ 

……………………………………………………………….. 

Adres ………………………………………………………….   

.................................................................................................. 

Nr telefonu ...................................................................... 

NIP lub PESEL: …………………………………………….. 
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5. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie robót będzie:  

 

       .......................................................................................................................................................................... 
( Imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr telefonu kontaktowego ) 

 

.......................................................................................................................................................................... 

  

6. Opłata za zajęcie terenu pasa drogowego zostanie dokonana w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja 

ustalająca wysokość opłaty stała się ostateczna. 

 

Oświadczenie: 
Przyjmuję odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. (Dz. U. Nr 177 poz. 1729) – od dnia 

udzielenia zezwolenia do dnia bezusterkowego odbioru pasa drogowego przez przedstawicieli Urzędu Gminy 

Brody. Przyjmuję na siebie odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za wszelkie szkody i straty 

wynikłe w czasie prowadzenia robót.   

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

  

                                                                  

                                                                                                               ………………………………..                                                                       
                                                                                                                                                                                                    Wnioskodawca 

 

 

Uwaga! 
Powierzchnia zajęcia pasa drogowego jest to całkowita powierzchnia zajęcia, łącznie z zabezpieczeniem, odkładem 

ziemi i pryzmami zabezpieczającymi wykop, miejscem zajętym pod sprzęt, składowane materiały
  

 

 

 

W załączeniu: 

 
1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic działki budowlanej lub terenu  

i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego. 

 

2. zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza 

widoczność na drodze*. 

 

3. oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub  

o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno- budowlanej. 

 

4. Harmonogram robót*. 

 

 

 
*/ niepotrzebne skreślić. 


